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Inledning 
Skolmiljön är viktig för elevers lärande och trygghet, ändå är det ett faktum att var fjärde elev 

upplever sig bli utsatt för kränkande handling av något slag1 Vissa kränkningar uppfattas mer 

allvarliga än andra. I skolan möts elever med varierande erfarenheter, personligheter och 

värderingar. I dessa möten sker kränkningar både medvetet och omedvetet vilka kan leda till 

en negativ påverkan på den personliga utvecklingen och vara ett hinder för elevens lärande. 

Trygghet och trivsel är en förutsättning för att eleverna ska kunna utvecklas till trygga 

människor och tillgodogöra sig kunskaper som skolan förmedlar. Skolan har i uppdrag att 

skapa en trygg skolmiljö. 
 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för 

varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som 

verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former av 

kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. 

Lag (1999:886). (Skollagen 1kap. 2§)2 

 

Trots dessa anvisningar har vi under vår utbildning sett att kränkningar förekommer i skolan. 

Vi vill därför undersöka både vilka uppfattningar eleverna har av kränkningar och hur de 

uppfattar att skolan åtgärdar kränkningar. Kränkningar i skolan är i dag ett hett diskuterat 

ämne både inom politik och inom media. Regeringen anser det viktigt med lagstiftning för att 

på ett effektivt sätt kunna motverka kränkande behandling. Arbete med lagar som ska ge 

eleven bättre skydd i skolan pågår för närvarande. Mer forskning inom området kränkande 

behandling eftersträvas också.3 Viss forskning har dock gjorts, en av de största är en rapport 

utförd på uppdrag av Skolverket.4  

 

Mot bakgrund av ovanstående har vi valt att göra en empirisk studie där vi genom 

elevintervjuer hoppas få kunskap om elevers uppfattningar av kränkningar i skolan. Med 

denna undersökning hoppas vi kunna skapa en ökad kunskap och förståelse om elevers 

                                            
1 Christina Osbeck, Ann-Sofie Holm & Inga Wernersson., Kränkningar i skolan – förekomst, former och 
sammanhang, Värdegrunden Rapport 5, red. Bo Andersson (Göteborg: Centrum för värdegrundsstudier, 
Göteborgs universitet, 2003). 
2 www.skolverket.se/styr/skollag/index.shtml 
3 www.skolforskning.nu/skol/skolmain.nsf 
4 Osbeck. Kränkningar i skolan – förekomst, former och sammanhang.  
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uppfattningar av kränkningar i skolan ur ett elevperspektiv. En ökad kunskap hos lärare om 

elevers uppfattningar kan vara betydelsefull när det gäller förståelsen för eleverna och därmed 

bidra till bättre kontakt mellan lärare och elever. Eftersom kränkningarna ofta sker i de vuxnas 

frånvaro är det viktigt att få elevernas perspektiv. Denna ökade kunskap om elevers syn på 

fenomenet kränkningar kan bidra till planering av förebyggande arbete mot kränkningar och 

åtgärdande arbete och därmed vara till nytta för både elever och personal och förhoppningsvis 

minimera antalet kränkningar. 

 

 

Syfte och frågeställning 
Vårt syfte med detta arbete är att få ökad kunskap och förståelse om elevers varierade 

uppfattningar av fenomenet kränkning när det gäller kränkande handlingar i skolan och 

åtgärder när de sker. 

Våra frågeställningar är: 

• Vilka uppfattningar har elever av kränkning i skolan? 

• Hur uppfattar elever att skolan åtgärdar kränkning när den sker? 
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Socialisation och identitetsbildning 
Tonårstiden, den tid där våra informanter befinner sig, är en betydelsefull period när det gäller 

identitetsutveckling För att bidra till förståelse för hur viktig den här perioden är i ungdomars 

liv inleder vi med att diskutera kränkningar i relation till socialisation. Vi vill poängtera att 

detta avsnitt bygger på vissa psykologiska teorier. Ungdomstiden upplevs naturligtvis inte lika 

av alla. 

 

Evenshaug och Hallen menar att ungdomars utveckling sker i samspel med den sociala 

omgivningen. Processen där individen tillägnar sig en grupps eller kulturs värderingar och 

livsmönster benämns socialisation. Relationer med andra människor och hur de ser på 

individen är avgörande för hur individen sedan ser på sig själv, om självbilden blir positiv 

eller negativ. De anser att banden till föräldrarna försvagas i ungdomen och behovet av 

personliga vänner och grupptillhörighet är då större än under någon annan period i livet. 

Jämnåriga kamrater får delvis ersätta den roll föräldrarna tidigare haft. Tonåringen ska under 

en relativt kort period byta ut barnbeteendet mot ett vuxenbeteende och försöka hitta sig själv 

och sin identitet. Evenshaug och Hallen menar att det i denna komplicerade situation är 

naturligt att ungdomarna söker varandras sällskap, alltså likasinnade där de kan känna 

tillhörighet och bli bekräftade. Vidare anser de att nära vänner som ungdomarna kan lita på 

och dela sina innersta tankar och erfarenheter med gör att de inte känner sig lika ensamma om 

den rädsla och osäkerhet som kännetecknar den här åldern. Att ha vänner som förstår och 

tycker om en för den man är stärker självtilliten. Svek från vänner tas väldigt hårt.5 Erling och 

Hwang menar att kamratgruppen till en början består av ungdomar av samma kön, senare av 

båda könen. Här får ungdomarna möjlighet att pröva olika roller, lära känna och testa 

personer av andra könet. Gemensamt för gruppmedlemmarna kan vara värderingar och 

normer men också klädstil och beteende. Författarna påpekar dock att vissa ungdomar inte 

tillhör någon grupp och inte heller har någon nära vän, utan ständigt känner sig utanför. När 

relationerna till jämnåriga inte fungerar kan det leda till starka känslor av ensamhet. Vidare 

anser de att förutsättningen för en lycklig frigörelse från föräldrarna är att tonåringen hittar 

nya relationer och sociala sammanhang som hon eller han trivs med och känner sig accepterad 

i. Om detta misslyckas kan självkänslan få sig en ordentlig törn, vilket kan ge allvarliga 

                                            
5 Oddbjörn Evenshaug, Dag Hallen, Barn- och ungdomspsykologi (Lund: Studentlitteratur, 1992)  
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konsekvenser.6 Hill och Tisdall framhåller att ungdomar som ofta känner sig utanför, 

förnedrade eller kränkta kan få allvarliga svårigheter som mindervärdighetskomplex och 

psykiska problem som till och med kan leda till självmord.7  

 

 

Tidigare forskning  
Vår sökning efter tidigare forskning gjorde vi på Libris8 med hjälp av ordet kränkning i olika 

böjningsformer. Det resulterade i 138 träffar, varav cirka femton handlade om kränkningar 

bland barn och ungdomar. Av dessa valde vi ut fyra som var mest relevanta för vårt syfte och 

våra frågeställningar. För att även finna internationell forskning om fenomenet sökte vi vidare 

på Ebsco Academic Search Elite9. Ordet insulted gav fem träffar varav en artikel bedömdes 

som intressant. Den sökningen gav oss också ett nytt sökord, peer harassment, vi sökte vidare 

med det och fick då tre träffar där en artikel var av intresse. Vi har också i vår sökning efter 

aktuell forskning haft hjälp av Skolverkets hemsida10 och Vetenskapsrådets hemsida om 

forskning.11 

 

Rapporten Kränkningar i skolan – förekomst, former och sammanhang är till största del en 

kvantitativ undersökning som gjorts med hjälp av en stor enkätstudie som besvarats av 3386 

elever i skolår fem, åtta och gymnasiets andra år. Två mindre gruppintervjustudier har 

dessutom utförts, en på elever i skolår två och en på elever i skolår åtta. Huvudsyftet med 

studien har varit att ta reda på vilka kränkningar som förekommer i skolan, var de 

förekommer och hur ofta, samt orsaken till dem. Osbeck, Holm och Wernersson kom fram till 

att kränkningar förekommer i flertal olika former, att 84 % av kränkningarna sker innan eller 

efter undervisningen utomhus och i korridorer, 16 % sker i klassrummet. Var fjärde elev 

upplever sig bli kränkt och det finns flera orsaker till kränkningarna. Det är främst kapitlet om 

hur elever i år åtta uppfattar kränkningar som vi studerat, eftersom det är den målgrupp vi valt  

                                            
6 Ann Erling och Philip Hwang (red), Ungdomspsykologi – Utveckling och livsvillkor, (Stockholm: Natur och 
kultur, 2001) 
7 Malcolm Hill och Kay Tisdall, Children and society (New York: Addison Wesley Longman, 1999) 
8 www.libris.se  
9 www.ebsco.com  
10 www.skolverket.se  
11 www.forskning.se 
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för vår undersökning. Hos dessa elever har det framkommit att de tycker att det är viktigt att 

följa de oskrivna regler och normer som råder på skolan för att undvika att utsättas för 

kränkning. Utseende och beteende anses av eleverna vara viktigt för att passa in i normen. 

Flickorna ska vara ’tjejiga’, de ska vara moderiktigt klädda och inte ta så mycket plats medan 

pojkarna ska vara ’killiga’, alltså fysiskt stora och starka samt höras och synas. Av 

ungdomarnas berättelser framgår att det är den utsattes reaktion som avgör om det är 

kränkning eller inte. De vanligaste formerna för kränkning i år åtta är verbala kränkningar, 

mobbning (upprepad handling och fysiskt våld) och utfrysning. När det gäller elevernas 

uppfattningar om hur skola och lärare åtgärdar kränkningar skiljer sig uppfattningarna åt, 

vissa elever anser att lärarna tar tag i problemet när de får vetskap om det, medan andra väljer 

att inte se.12 

 

En annan studie som är en följd av ovanstående rapport är Kränkande handlingar och 

informella miljöer - elevperspektiv på skolans miljöer och sociala klimat. Den består av tre 

delstudier och bygger på kvalitativa gruppintervjuer av 115 elever. En genomfördes med 

elever från förskoleklass, skolår två och skolår fem, en annan med elever från skolår åtta och 

den tredje med elever från gymnasieskolan. Huvudsyftet med studien har varit att undersöka 

de informella miljöerna i skolan och de kränkande handlingar som äger rum där, eftersom det 

i Kränkningar i skolan - förekomst, former och sammanhang framkommit att de flesta 

kränkningarna sker i de informella miljöerna på skolan. Även i den här studien har vi främst 

tagit fasta på undersökningen av elever i skolår åtta. Studiens resultat visar att det är 

problematiskt att bestämma om en miljö är formell eller informell, det är vad som sker som är 

mer avgörande än på vilken plats det sker. Kränkningar förekommer överallt, under raster, på 

lektionstid, i klassrum och på skolgården. Författarna kom också fram till att det sociala 

sammanhanget har större betydelse än när och var kränkningen sker, då det gäller hur 

kränkningen uppfattas. Eleverna anser det viktigt att få vara delaktig i en gemenskap, men att 

det finns en stor risk att hamna utanför. När det gäller lärarnas åtgärder när kränkning sker är 

de flesta elever överens om att lärares ingripande är verkningslöst, eleverna anser att lärare 

inte har så stora möjligheter att göra någonting.13 

                                            
12 Osbeck, Kränkningar i skolan – förekomst, former och sammanhang. 
13 Marie Bliding, Ann-Sofie Holm & Solveig Hägglund, Kränkande handlingar och informella miljöer – 
Elevperspektiv på skolans miljöer och sociala klimat (Göteborg: Göteborgs universitet, 2002) 
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I Skolverkets rapport Tillsyn av kränkande behandling har grundskolor i sju kommuner varit 

föremål för tillsyn av 57 enskilda anmälningar år 2000-2001. Tillsynen genomfördes genom 

granskning av skolornas och kommunernas handlingsprogram och genom intervjuer med 

bland annat kommunalråd, rektorer, elever, föräldrar och lärare. Skolverket har synat hur 

skolorna arbetar för att motverka kränkande behandling, upptäcka om sådan förekommer och 

vilka åtgärder som vidtas när kränkande behandling upptäcks. Brister i skolornas åtgärdande 

insatser har uppmärksammats. Flertalet skolor har handlingsprogram men dessa riktar sig 

endast mot mobbning och inte till det vidare begreppet kränkande behandling, detta medför 

svårigheter med att identifiera annan kränkande behandling än mobbning. 

Handlingsprogrammen utgår också från att kränkningar endast sker mellan elever alltså inte 

mellan elev och lärare.14 

 

I Skolverkets rapport Nationella kvalitetsgranskningar 1999- skolors arbete mot mobbning 

och annan kränkande behandling redovisas en granskning gjord på uppdrag av regeringen. 

Granskningen har genomförts av utbildningsinspektörer vid besök på 83 skolor där man 

undersökt hur skolorna uppfyller de nationella målen när det gäller arbetet med värdegrunden. 

Hur arbetar skolorna för elevernas välbefinnande under skolgången och hur överförs normer 

och värden till eleverna som en del i vuxenförberedelsen? I granskningen har även åtgärder 

vid upptäckt av kränkande behandling studerats. Utgångspunkten har varit att personer som 

utsätter andra för kränkningar har brister i sin sociala kompetens och att skolan därför har en 

viktig uppgift i att stärka och utveckla elevernas sociala kompetens och därmed minska 

förekomsten av kränkningar. Enligt rapporten har de vuxna i skolan en betydelsefull roll när 

det gäller att vara goda förebilder, sätta gränser och vara förtroendeingivande.15 Poängterar 

vuxenansvaret gör även Max van Manen, professor i pedagogik. Han lyfter särskilt fram 

vikten av lärarens förhållningssätt gentemot eleven. Eleven ska kunna känna trygghet och tillit 

till läraren i alla lägen. Han menar att läraren ska vara en tydlig ledare som visar vägen, 

beskyddar och hjälper eleven när behov uppstår.16 

 

                                            
14 Skolverket. Tillsyn av kränkande behandling (Stockholm: Fritzes,2002) 
15 Skolverket, Nationella kvalitetsgranskningar 1999 (Stockholm: Liber, 2000) 
16 Max van Manen, The Tact of Teaching- The Meaning of Pedagogical Thoughtfulness (London: Althouse 
Press, 1991) 
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I kvalitetsgranskningen upptäcktes också att det på de flesta skolorna råder brister i strävan 

mot målen, bland annat när det gäller de lokala arbetsplanerna och handlingsplanerna. Alltför 

många av skolorna utgår också från att kränkningar inte förekommer. Konsekvensen av det 

blir att skolorna inte finner det angeläget att utveckla strategier som är förebyggande och 

åtgärdande mot kränkande behandling.17 

 

I en kvantitativ studie, Peer Harassment, School Connectedness and Academic Achievement 

utförd i USA under åren 1998 – 1999 bland 4746 elever med skiftande bakgrund i åldern 13–

19 år, fokuseras på förekomst av olika slags kränkningar, trivsel i skolan och sambandet dem 

emellan. Resultaten visar att cirka 15 % av eleverna upplevde sig bli kränkta minst en gång i 

veckan och cirka 20 % kände sig kränkta någon gång i månaden. Den vanligast 

förekommande kränkande behandlingen som eleverna ansåg sig bli utsatta för var när någon 

person uppförde sig överlägset och nedvärderande. Flickor upplevde sig också bli kränkta 

oftare än pojkar. Ett tydligt samband fanns också när det gäller elevers utsatthet för 

kränkningar, trivsel i skolan och studieresultat. Elever som ofta upplever sig som kränkta 

uppnår inte så bra studieresultat och trivs inte heller så bra i skolan. När det gäller att uppnå 

popularitet hos de övriga eleverna anses det som negativt att vara för duktig i skolan, att vara 

’lagom’ duktig lönar sig då mer. Författarna drar slutsatsen att upprepade kränkningar under 

den här perioden i livet kan skada identitetsutvecklingen och självkänslan.18 

 

I artikeln Boys call me cow presenteras en studie av elevtrakasserier i USA under en 

treårsperiod. Forskarna har intervjuat och observerat drygt 1000 elever i grundskolans senare 

år samt gymnasiet. Syftet med studien var att få vetskap om hur trakasserierna ter sig samt hur 

de kan motverkas. Studien visar att det främst sker verbala trakasserier, där elever gör sig 

roliga på andras bekostnad. Vidare framgår det att detta är mycket utbrett samt att eleverna ser 

trakasserier som ett sätt att vara på, som en livsstil. Generellt kan sägas att pojkar oftare 

trakasserar både flickor och pojkar mer direkt medan flickor trakasserar mer indirekt. Om en 

flicka trakasserar en pojke är det en följd av att hon själv tidigare blivit utsatt av pojkes 

trakasserier. Resultatet visar också att elever uttrycker en önskan om att lärare ingriper direkt  

                                            
17 Skolverket, Nationella kvalitetsgranskningar 1999. 
18 Marla Eisenberg, Dianne Neumark – Sztainer & Cheryl Perry, “PeerHarassment, School Connectedness and 
Academic Achievment”. Journal of School Health Vol. 73, (2003). 
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då trakasserier sker i lärares närvaro. Slutligen ges förslag över åtgärder som lärare bör gå i 

täten för om en förändring ska kunna ske. Den innefattar att skolan måste bli medveten om 

ungdomarnas otillåtna beteende, ledningen behöver också klart definiera gränsen för tillåtet 

beteende och det behövs ett fortlöpande kontrollerande arbete för att få en attitydförändring. 

Författarna menar att det är nödvändigt att vidta dessa åtgärder för att få en trygg miljö där 

lärande och utveckling kan ske.19 

 

 

Sammanfattning tidigare forskning  
Forskningen vi refererar till är till största del aktionsforskning som är inriktad på att hitta 

strategier för att motverka kränkningar. Gemensamt för den tidigare forskningens resultat är 

att eleverna uppfattar att kränkningar är vanligt förekommande i skolan, de verbala 

kränkningarna är mest frekventa. Flickor upplever sig oftare bli kränkta än pojkar. Pojkarnas 

kränkningar är vanligen av fysisk karaktär medan flickorna fryser ut varandra. Brister i 

skolornas arbetsplaner och handlingsplaner har uppmärksammats, de riktar sig främst mot 

mobbning och inte kränkningar i stort. Gemensamt förhållningssätt när det gäller bemötandet 

mellan människor saknas ofta på skolorna. Lärares ingripande när kränkning sker uppfattas 

ofta av eleverna som bristfälliga eller till och med helt avsaknad. De olika författarna menar 

att metoder för åtgärder behöver utvecklas tillsammans med eleverna. I den tidigare 

forskningen är man också överens om att det i den här åldern är extra känsligt att utsättas för 

kränkande behandling eftersom det påverkar elevens identitetsutveckling i negativ riktning, 

även studieresultaten försämras. Läraren ska vara den tydliga ledaren och förebilden som 

ingriper när så behövs. Vi har i vår undersökning använt den tidigare forskningens resultat i 

jämförelsen med våra resultat för att se eventuella likheter och skillnader.  

 

 

                                            
19 Charol Shakeshaft, Laurie Mandel, Yolanda Johnson, Janice Sawyer, Mary Ann Hergenrother & Ellen Barber, 
“Boys Call Me Cow” Educational Leadership, (Oct 1997). 
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Definition av begreppet kränkning 
Enligt Nationalencyklopediens ordbok är kränkning att behandla en person nedsättande 

genom ord eller handling.20 Denna vida definition har vi antagit i vår studie eftersom 

människor upplever sig bli kränkta av olika handlingar, det finns inget rätt eller fel. Den som 

blir utsatt för kränkningen har alltid tolkningsföreträde.21 Detta har vi i inledningen av 

intervjun pratat med eleverna om för att få dem medvetna om att vi inte eftersträvat några 

specifika svar. 

 

 

Metod 

Ansats 
Vi har valt att använda en kvalitativ metod med fenomenografisk ansats i vår undersökning 

eftersom vi är intresserade av att beskriva våra informanters varierande uppfattningar av 

fenomenet kränkningar. Att arbeta kvalitativt innebär att man som forskare utgår från 

deltagarnas perspektiv och försöker förstå den sociala verkligheten med deras ögon, forskaren 

har ett tolkande synsätt. I kvalitativa intervjuundersökningar är det som sägs om något det 

som är viktigt till skillnad från kvantitativa undersökningar där det är kvantifierbar 

information som eftersträvas.22 När det gäller arbetssättet har vi valt att arbeta induktivt vilket 

också vanligtvis förknippas med kvalitativ forskning. Detta innebär att insamlingen och 

tolkningen av data frambringar slutsatser eller teori istället för att pröva en teori.  

 

Den fenomenografiska ansatsen lägger fokus på att identifiera människors varierade 

uppfattningar av ett fenomen och upptäcka hur de uppfattar sin omvärld. Inom 

fenomenografin definierar man uppfattning som en produkt av människans relation med 

omvärlden. Genom erfarenheterna människan får i denna relation bildas en uppfattning. 

Fenomenografin skiljer på hur något är och hur något uppfattas vara, hur något är kallas för 

första ordningens perspektiv och hur något uppfattas vara kallas andra ordningens perspektiv. 

Det första ordningens perspektiv står för den allmänna föreställningen om ett fenomen och 

                                            
20 Nationalencyklopedien, www.ne.se. 031014. 
21 Lena Nevander Friström, Kränkta människor samarbetar inte – inte ens bra idéer fungerar utan samarbete. 
(Stockholm: Natur och kultur, 2001). 
22 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber Ekonomi, 2002). 
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den andra står för individens uppfattning om ett fenomen. Det är andra ordningens perspektiv 

som fenomenografin koncentrerar sig på.23 I vår undersökning har vi därför fokuserat på 

andra ordningens perspektiv. Vi har strävat efter att få fram elevernas uppfattningar av 

fenomenet kränkningar, både när det gäller självupplevda kränkningar men också iakttagna. 

 

 

Datainsamling 

Urval och tillträde 
Vid vårt urval av informanter har vi medvetet eftersträvat att få ett underlag som representerar 

så varierande uppfattningar som möjligt. I fenomenografiska undersökningar görs strategiska 

urval.24 För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att få en variation i 

undersökningsgruppen har vi valt elever från sex skolor med varierande upptagningsområden.  

Vi har valt fyra kommunala skolor och två friskolor, belägna både på lands- och på stadsbygd. 

Varje skola har förmodligen sin kultur med respektive normer och regler, vilket medför att 

elevernas erfarenheter av kränkningar också kan antas variera. Vi har strävat efter en så jämn 

könsfördelning som möjligt hos informanterna, fem flickor och sju pojkar har intervjuats. Vi 

har alltså valt att intervjua tolv elever, vilket är vanligt vid undersökningar med 

fenomenografisk ansats, eftersom det empiriska materialet annars inte blir hanterbart.25 För att 

få mesta möjliga information om elevers uppfattningar har vi valt att intervjua elever i år sju, 

åtta och nio, eftersom vi förmodar att de som elever har störst erfarenhet av fenomenet, vilket 

också bekräftas i en av Skolverkets rapporter där de kommit fram till att elever i år åtta är de 

som utsätter varandra för flest kränkningar.26 

 

Första kontakten med skolorna skedde via telefon, då vi informerade om vår undersökning 

samt frågade om det var möjligt att intervjua två elever. Vid samtycke till deltagande 

diskuterades hur information till elever och föräldrar skulle ske, eftersom det är särskilt viktigt 

                                            
23 Ference Marton, ”Phenomenography-describing conceptions of the world around us”. Instructional science 10 
(1981). 
24 Mikael Alexandersson, ”Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus”, i Kvalitativ metod och 
vetenskapsteori, red. Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson. (Lund: Studentlitteratur, 1998). 
25 Folke Vernersson, Undervisa om samhället – Didaktiska modeller och läraruppfattningar”, (Lund: 
Studentlitteratur, 1999). 
26 Osbeck. Kränkningar i skolan – förekomst, former och sammanhang. 
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då det gäller undersökningar med barn och ungdomar.27 Vår skriftliga information och 

intervjuförfrågan28 erbjöds till föräldrar. Fem av sex skolor avböjde detta erbjudande, de valde 

att ordna det själva, även informationen om undersökningen till eleverna ansvarade dessa 

skolor för. Den sjätte skolan ville dock att vi ansvarade för informationen till eleverna, 

förfrågan om medverkan och tillstånd från föräldrarna. Detta gjorde vi vid ett besök i den 

aktuella klassen. Två elever erbjöd sig frivilligt att ställa upp på intervju. Resterande tio elever 

som vi intervjuat har valts ut av lärare på respektive skola, eftersom vi ansåg detta som mest 

lämpligt då de har en relation till sina elever. All medverkan från eleverna har skett på 

frivillighet efter förfrågan från lärarna. Vi har därför inte fått enbart en kategori av elever att 

intervjua, informanterna har bestått av både talföra och mindre talföra elever med skiftande 

erfarenheter av kränkning. 

 

Vi informerade också skolorna om att vi för att kunna utföra intervjuerna behövde två ostörda 

rum. Detta är en vanlig rekommendation i samband med intervjustudier, intervjun bör ske i en 

lugn miljö där samtalet ska kunna föras ostört och eleven ska kunna känna sig säker på att 

ingen annan hör, men även för att bandinspelningen ska hålla god kvalitet.29 

 

 

Förarbete 
I kvalitativ forskning är intervju en vanlig datainsamlingsmetod, där forskaren eftersträvar 

fylliga och detaljerade svar. Ett flertal intervjuformer finns då att välja på. Vi har valt semi-

strukturerad intervju, där vi som forskare skapat en intervjuguide med specifika teman, vilka 

ska ge svar på våra frågeställningar. Dessa teman har vi berört under intervjuns gång men det 

har inte funnits någon fastställd ordning utan vi som intervjuare har anknutit till informantens 

uppgifter genom att ställa lämpliga följdfrågor, intervjuprocessen har varit flexibel.30 Vi har 

strävat efter att föra intervjun som ett samtal för att frambringa intervjupersonens uppfattning 

om fenomenet.31 Vi är medvetna om att vi som intervjuare i interaktionen med eleven är med 

                                            
27 Christer Stensmo, Vetenskapsteori och metod för lärare, (Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB, 2002). 
28 Bilaga 2 Intervjuförfrågan. 
29 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. 
30 Ibid. 
31 Larsson. Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi. 
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och påverkar resultatet eftersom vi ofrånkomligen påverkar varandra.32 I en kvalitativ intervju 

har forskaren stor möjlighet att följa upp information som informanten gett, därmed fås en 

fördjupad förståelse av det diskuterade och eventuella missförstånd kan tydliggöras.33  

 

Vid utformningen av vår intervjuguide34 skapade vi fyra teman och utifrån dem lämpliga 

inledande huvudfrågor som skulle ge svar på våra frågeställningar, utvecklande följfrågor 

anpassades sedan efter informanternas svar. Tanken med de teman vi valt var att få så mycket 

information som möjligt om fenomenet, för att sedan vid analysen välja ut den information 

som var relevant till våra frågeställningar Vid utformandet av våra huvudfrågor strävade vi 

efter att de skulle vara tydliga, öppna och inte ledande, eftersom det inte finns några givna 

svar. 35 För att testa vår intervjuguide och öva på själva intervjusituationen utförde vi 

pilotintervjuer. 

 

 

Genomförande 
Intervjuerna utfördes enskilt i rum på respektive skola, där vi delade upp oss och intervjuade 

en elev var. Detta val gjorde vi främst för att vi tror att det gynnar intervjun, man skapar 

lättare en förtrolig kontakt med enbart en okänd vuxen per elev, men även för att spara tid. Vi 

är medvetna om att vissa elever troligtvis skulle föredra par- eller gruppintervju där de skulle 

ha stöd av varandra och känna sig tryggare. Eftersom vi ville få vetskap om elevers personliga 

uppfattningar var det för oss självklart med enskilda intervjuer där elever inte påverkades av 

varandra, vilket vi tror de skulle kunna göra vid gruppintervjuer. Det kan också vara så att 

eleven i en gruppintervju inte vill delge alla sina erfarenheter.36 

 

Samtliga intervjuer spelades in på band vilket är vanligt vid kvalitativa intervjuer. Fördelarna 

med detta är att få med både vad eleven säger och hur det sägs. Vid den kommande analysen 

                                            
32 Bengt Starrin och Barbro Renck, ”Den kvalitativa Intervjun”, i Kvalitativa studier i teori och praktik, red. Per-
Gunnar Svensson och Bengt Starrin (Lund: Studentlitteratur, 1996).  
33 Tim May, Samhällsvetenskaplig forskning (Lund: Studentlitteratur, 2001). 
34 Bilaga 1 Intervjuguide 
35 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. 
36 Mogens Kjear Jensen, Kvalitativa metoder -för samhälls- och beteendevetare (Lund: Studentlitteratur, 1995). 
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är den detaljerade informationen viktig. Intervjuaren kan också vara mer fokuserad på 

samtalet vid bandinspelning än om intervjuaren skulle anteckna intervjun.37  

 

Vid varje intervjutillfälle presenterade vi oss själva och informerade eleverna om syftet med 

undersökningen och intervjun, hur och vad informationen ska användas till samt var den 

färdiga rapporten kommer att finnas. För att möjliggöra för eleven att finna rapporten har vi 

skriftligen överlämnat våra namn. Vi klargjorde också för eleverna att alla personuppgifter 

behandlas konfidentiellt. För att tydliggöra och guida eleven in mot fenomenet kränkning 

klargjorde vi innan intervjun fenomenet kränkning utifrån en allmän definition, alltså första 

ordningens perspektiv. Detta för att eleven sedan i intervjun förhoppningsvis skulle reflektera 

över sin egen uppfattning om fenomenet, alltså andra ordningens perspektiv. Eleven behöver 

ha en uppfattning om vad fenomenet är för att kunna reflektera över det.38 För att skapa en 

god intervju har vi bland annat haft Kvales kriterier i åtanke, det vill säga för att få fram 

önskad information och kunna föra samtalet framåt i rätt riktning är det nödvändigt att som 

intervjuare vara väl inläst på ämnet, våga avbryta sidospår och även ställa kritiska frågor för 

att tydliggöra eventuella oklarheter. I samtalet har vi tänkt på att anpassa språket efter 

informantens nivå, tala tydligt och ställa korta begripliga frågor, vara vänlig, visa hänsyn 

genom att tänka på informantens samtalsstil och vara känslig för hur saker sägs. Som 

intervjuare är det värdefullt att i samtalet återknyta till vad som tidigare sagts för att få det 

bekräftat eller förtydligat.39 Vi har också vid intervjun strävat efter att skapa en positiv 

stämning, tona ner oss själva och sätta eleven och dennes uppfattningar i centrum. Att inte 

vara rädd för tystnaden och ge eleven gott om tid att fundera över ett svar är också viktigt. Vi 

har i samtalet eftersträvat att bejaka eleven och dennes utsagor och därigenom också 

förhoppningsvis fått eleven att känna att vi som intervjuare är intresserade av vad som sägs.40 

Avslutningsvis har vi frågat om eleven haft något att tillägga eller haft andra funderingar 

kring intervjun.  

 

 

                                            
37 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 
38 Alexandersson. ”Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus”. 
39 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997). 
40 Ann-Christin Cederborg, Barnintervjuer – vägledning vid utredningsarbete (Malmö: Liber, 2000). 
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Efterarbete 
De bandade intervjuerna som tillsammans uppgick till cirka fem timmar har vi transkriberat 

var och en för sig. Detta har gjorts så snart som möjligt efter själva intervjutillfället och 

transkriberingen har gjorts av den som utfört intervjun. Det finns inga givna regler för hur 

transkribering ska gå till, det avgörande är vad man ska använda utskriften till.41 Då vi 

omvandlat talspråk till skriftspråk har vi gjort det så ordagrant som möjligt, pauser, betoningar 

och verbala känslouttryck har också återgivits. 

 

 

Etik 
I forskning som har med människor att göra är det särskilt viktigt att tänka på att skydda 

individen. Detta för att det inte ska bli några negativa konsekvenser för informanten som har 

ställt upp på intervjun. I vårt arbete har vi följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som består av fyra grundläggande 

individskyddskrav. Det första kravet är informationskravet vilket innebär att forskaren ska 

informera eleverna om forskningens syfte.42 Det har vi gjort genom att berätta om 

undersökningens syfte, att medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst av eleven. Vi 

har också informerat eleverna om att de i arbetet är anonyma, inga namn nämns och inte 

heller deras lärare får vetskap om vad som berättats under intervjun. Vi har även upplyst 

eleverna om att uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på Universitetsbiblioteket. Det andra 

kravet är samtyckeskravet vilket innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan.43 I vår undersökning har alla elever deltagit frivilligt, efter att deras lärare eller vi 

inledningsvis informerat eleverna om undersökningens syfte. Vi har också vid kontakten med 

skolorna erbjudit skriftlig information och tillåtelse från föräldrar att intervjua, vilket fem av 

skolorna inte ansett nödvändigt av olika skäl. Dessa skäl var dels att skolan var knuten till 

lärarutbildningen och därigenom redan fått tillstånd från föräldrar till intervjuer och även att 

intervjun var av öppen karaktär och inte nödvändigtvis personlig. Det har varit upp till eleven 

själv vad den vill berätta och hur personlig eleven vill vara. Det tredje kravet, 

konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om intervjupersonen och dess uttalanden 

                                            
41 Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun. 
42 http://www.hsfr.se/humsam/index.asp?id=24&dok_id=838 2003-10-01 
43 Ibid. 
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behandlas konfidentiellt. Personuppgifter och data förvaras på ett sätt som förhindrar insyn 

från obehöriga.44 När det gäller detta krav har vi tänkt på att inga namn nämns, varken skolors 

eller elevers namn. Vi förvarar också insamlade data så att obehöriga inte får insyn i dem. I 

avrapporteringen kommer ej heller enskilda personer att kunna identifieras. Det fjärde och 

sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att de insamlade uppgifterna endast används till 

den avsedda forskningen och inget annat.45 Vårt insamlade material kommer ej att användas 

till något annat än det avsedda, vilket vi också upplyst våra informanter om. 

 

Eftersom kränkningar kan vara ett känsligt ämne som kan väcka obehagliga minnen har vi 

funderat över hur vi skulle kunna hantera situationen om eleven blir upprörd. Vi kom på 

förhand överens om att i så fall tillfråga eleven vem denne ville att vi skulle kontakta, som 

exempelvis lärare, kurator, skolsköterska, förälder eller annan vuxen. Med anledning av 

ämnets känsliga karaktär beslöt vi också att efter avslutad intervju lämna telefonnumret till 

BRIS barntelefon. 

 

 

Metoddiskussion 
Syftet i vår studie var att få ökad förståelse och kunskap om kränkningar i skolan ur ett 

elevperspektiv, dels när det gäller elevernas uppfattningar av kränkningar i skolan men även 

om deras uppfattningar om åtgärder som vidtas i skolan när de sker. Då vi valt att ha en 

fenomenografisk ansats har vi i inledningsskedet strävat efter att skapa förutsättningar för 

variation då det gäller val av informanter. Elevers ålder, kön och skola har valts metodiskt för 

att nå denna önskade variation och vi anser oss ha fått denna strävan uppfylld. Förfrågan om 

elevdeltagande på respektive skola anser vi fungerade bättre när det sköttes av personal på 

skolan än av oss, eftersom lärarna har en relation till eleverna och eleverna får möjlighet att 

fundera över deltagande. 

 

Utformningen av intervjuguiden skulle troligtvis ha sett annorlunda ut idag, huvudfrågorna 

som berörde dåtid och nutid skulle idag ha utgått, eftersom tidsperspektivet är ointressant i vår  

                                            
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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undersökning. Att använda bandspelare vid de semistrukturerade intervjuerna har varit 

värdefullt eftersom vi då fått med allt och inte behövt anteckna. En intervju blev tyvärr inte 

inspelad på grund av ett mänskligt misstag och är därför inte medräknad i vår analys. För att 

få det antal intervjuer vi från början avsett ersatte vi den intervjun med en annan. 

 

Vid flertal intervjutillfällen har vi blivit störda av att rummen varit lyhörda och av personer 

som kommit in i rummet. Detta kan ha påverkat intervjuerna negativt eftersom informanterna 

kanske ’tappat tråden’ eller valt att utelämna information. Ostörda rum var något vi vid första 

kontakten med skolorna efterfrågade men förmodligen behöver man vara tydligare och mer 

bestämd på den punkten. Metoden anser vi ha synliggjort elevers varierade uppfattningar av 

kränkningar i skolan och skolans åtgärder när kränkning sker. 

 

 

Tillförlitlighet och giltighet 
Inom forskningsvärden anses det viktigt att beskriva de moment och val forskaren gör under 

arbetets gång för att möjliggöra en kritisk bedömning.46 Vi har i vårt arbete strävat efter att så 

exakt som möjligt återge de val och metoder vi tillämpat för att göra det möjligt för läsaren att 

bedöma trovärdigheten, men också för att det ska vara det ska vara replikerbart. 

För att pröva intervjuguiden och se om intervjun gav oss elevers uppfattningar av fenomenet 

kränkningar genomfördes pilotintervjuer. Under varje intervju vid datainsamlingen hade vi en 

viss arbetsgång som vi följde då det gällde intervjuns inledning, teman och avslutning. På så 

sätt fick alla intervjuerna samma inramning medan innehållet blev olika utifrån 

informanternas varierade uppfattningar. Vi har vid transkriberingen återgivit elevernas 

utsagor så noggrant som möjligt eftersom det är viktigt vid analysen och tolkningsarbetet. För 

att öka trovärdigheten i denna studie har vi först läst och valt ut citaten enskilt och därefter 

jämfört våra analyser och våra resultat. Det visade sig att vi valt ut samma citat i båda 

analyserna, vilket talar för ett rimligt återgivande av våra informanters utsagor. 

 

Eftersom vi har intervjuat elever på skolor med varierade upptagningsområden bör vårt 

resultat vara tillförlitligt och giltigt hos övriga elever i skolår sju, åtta och nio. 

                                            
46 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. 
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Inom fenomenografin anses resultaten vara generaliserbara till den övriga populationen, de 

uppfattningar som framkommit då undersökningen är mättad är de som finns.47  

 

 

Analysmetod 
Här nedan beskriver vi hur vi har utfört det fenomenografiska analys- och tolkningsarbetet. 

Detta kan delas in i fyra faser. 

1. Bekanta sig med data och skapa ett helhetsintryck. 

2. Uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna. 

3. Kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier. 

4. Studera den underliggande strukturen i kategorisystemet.48 

 

Denna arbetsgång har vi följt vid vår analys av intervjumaterialet. Vi började med att läsa alla 

intervjuer ett antal gånger för att få ett helhetsintryck. Efter denna genomläsning markerade vi 

alla uppfattningar som eleven hade om fenomenet utifrån det andra ordningens perspektiv. 

Detta gjorde vi var och en på sitt håll för att se om vi uppfattade utsagorna på liknande sätt, 

vilket det visade sig att vi hade gjort. Vi tittade både på vad eleven sa om fenomenet och hur 

det sades. De relevanta citaten klipptes ut och därigenom sållades det som inte var av intresse 

för vår undersökning bort. Citaten ska spegla utsagornas helhet så rättvist som möjligt. I de 

urklippta citaten sökte vi efter likheter och skillnader för att kunna skapa kategorier som 

kvalitativt skilde sig åt. Kategorier skapades, namngavs och beskrevs utifrån deras innebörd. I 

dessa beskrivningskategorier kunde vi sedan också finna olikheter vilket gjorde att vi 

dessutom utformade underkategorier. Kategorierna förtydligas med hjälp av citat från 

intervjuutskrifterna, vilka har som syfte att fördjupa förståelsen för innebörden i 

kategorierna.49 

 

 

 

                                            
47 Marton, ”Phenomenography-describing conceptions of the world around us”. 
48 Alexandersson. ”Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus”. 
49 Larsson. Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi. 
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Elevers uppfattningar av kränkning 
Vi kunde urskilja tre olika kategorier vid vår analys av intervjumaterialet.  

Beskrivningskategorierna blev:  

• Kränkning som intrång. 

• Kränkning som nedvärdering. 

• Kränkning som uteslutning. 

 

Utfallsrummet i kategorierna illustreras med hjälp av nedanstående schema. 

 

 

Nedvärdering Intrång Uteslutning 

Elever uppfattar kränkningar som…

Ignorering EgendomFysisk 

 

 

 

 

 

 
EgenskaperUrsprung Prestationer Utfrysning 

 

 

 

Kränkning som intrång 
I den här kategorin uppfattar eleverna kränkningen som ett intrång på den personliga sfären. 

Kränkningen uppfattas här ske genom att någon fysiskt berör eleven eller elevens personliga 

egendom. Beröringen av eleven kan vara våldsam som vid fasthållning eller slagsmål. 

Slagsmål kan ofta börja som skoj men lätt övergå i allvar. Att beröra eller tafsa på eleven kan 

också uppfattas som kränkande även om det inte är fysiskt smärtsamt. Kränkningen kan också 

ske genom att någon med föremål vidrör eleven, eller att något kastas på eleven. Intrång i den 

personliga sfären kan också ske genom att någon berövar, vandaliserar eller stjäl elevens 

privata ägodelar, vilket kan ske öppet eller dolt. Vandalisering av personliga ägodelar som 

sker på grund av avundssjuka från skolkamrater uppfattas också som kränkande. 
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Detta citat visar på kränkning genom fysisk beröring, tafsningar. 

Om nån är tjock till exempel och man går fram och håller på och tar på den såhär. Oj, vilka 

tuttar du har eller och vilken stor mage du har och sådär. Det kan också va kränkande. 50 

 

Citatet nedan visar hur elev blir berövad på sin penna och sitt suddgummi av några 

klasskamrater och hur han då väljer att använda en annan taktik än att säga ifrån då han 

berövas sina personliga ägodelar. 

Det får vara så, såå, så väntar jag, då har de tröttnat liksom, så här, jaa, de tar mitt sudd och 

min penna då struntar jag it, för jag vet att de lämnar tillbaks det de ska, de vågar inte tat så 

att säga.51 

 

Gemensamt för alla utsagor i denna kategori är således att någon gjort intrång på ett sätt som 

upplevs som kränkande oavsett om det skett den elev som intervjuats eller någon av hans eller 

hennes kompisar. Det som skiljer citaten åt är att en del är huvudsakligen fysiska i förhållande 

till elevens kropp medan andra handlar om föremål. Även om en del av citaten också 

involverar exempel på verbal kränkning är just det fysiska centralt. 

 

 

Kränkning som nedvärdering 
I den här kategorin uppfattar eleverna kränkningen som nedvärdering. De uppfattar att 

kränkning sker genom kommentarer där utseende, kunskaper, ursprung och personlighet 

nedvärderas. Eleverna säger att uttalade åsikter om någons utseende, skapar osäkerhet och gör 

att man börjar fundera över hur man ser ut. Elever uppfattar sig också bli nedvärderade på 

grund av att de har goda kunskaper i något, är för duktiga i något som till exempel en sport. 

Eleven ska inte tro att han är förmer än någon annan. Elever kan också uppfatta sig bli kränkta 

på grund av att skolkamrater anser dem ha otillräckliga kunskaper i något. Kommentarer om 

elevens ursprung eller om föräldrars leverne kan också uppfattas kränkande. Det kan upplevas 

nedvärderande att få kommentarer om personliga egenskaper och livsstil, som att ha  

 

                                            
50 Intervju J:3 
51 Intervju A:6 

 22



Att bli behandlad som luft   

annorlunda vanor, exempelvis matvanor. Att få kommentarer för att vara liten och svag och 

inte kunna besegra de starkare uppfattas också som nedvärderande.  

 

Detta citat visar hur en elev blir nedvärderad på grund av sitt utseende och hur det påverkar 

hans tankar om sig själv. 

Jaa, liksom, jaa om man har stora fötter eller något, säger de, liksom, det är sådant som får 

en att liksom tänka: tänk om jag har det, tänk om de har rätt, och det är sådant man inte ska 

tänka på egentligen.52 

 

Följande citat visar hur en elev upplever sig bli nedvärderad på grund av sina goda kunskaper 

inom ett område, i det här fallet idrott. 

Eller säger nånting, till exempel eftersom jag tycker om sport, så ska dom i alla fall säga 

liksom, om jag gör nåt bra så ska dom alltid trycka undan det och säga att det var dåligt. 

Eller om jag är väldigt stolt över nånting så är det samma sak där, dom ska försöka göra det 

till nånting som inte är bra. Försöka göra så jag blir ledsen på nåt sätt.53 

 

Citatet nedan visar på nedvärdering av elev på grund av föräldrars leverne och även vilka 

konsekvenser det kan ge. 

Det var så att hans pappa hade flyttat ifrån honom, så han bodde ensam med sin mamma, sen 

hade han flyttat ihop med en annan kille och då började alla kalla honom för att hans pappa 

var bög och sånt och då blev han väldigt ledsen. Det tycker jag är väldigt kränkande när dom 

snackar om ens föräldrar och sånt. Så han sluta i skolan och börja i en annan skola på grund 

av just det.54 

 

Detta citat visar hur elev kan bli nedvärderad på grund av att ha annorlunda vanor, i det här 

fallet anses eleven äta för mycket godis och bakelser.  

Det var en tjej då som dom höll på med, hon åt sådär på raster och så. Bakelser och sånt där 

som hon köpt. /…/ Liksom, dom sa att hon hade mer godis och bakelser och allting sånt där 

än hon hade skolböcker i sitt skåp, sådär.55  

                                            
52 Intervju A:7 
53 Intervju J:1 
54 Intervju J:3 
55 Intervju J:1 
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I denna kategori har alla utsagor gemensamt att nedvärderingen sker verbalt, eleven får 

negativa kommentarer från andra elever. Det som skiljer utsagorna åt är orsaken till att de 

negativa kommentarerna fälls. Eleven kan känna sig kränkt på grund av sitt ursprung, 

personliga egenskaper eller prestationer. 

 

 

Kränkning som uteslutning 
I den här kategorin uppfattar eleverna kränkning som uteslutning genom att bli utestängd från 

gemenskapen, bli ignorerad som person eller sviken av kamrat. Kränkningen uppfattas här 

som att bli utestängd från gemenskapen, att inte få tillhöra gruppen, känna sig utstött och 

ensam. Att inte bli lyssnad på eller sedd, alltså att bli ignorerad uppfattas av elever som 

kränkande. Elever uppfattar sig i olika situationer bli ignorerade både av lärare och av andra 

elever. En annan uppfattning av uteslutning är när elev blir sviken av kamrat. 

 

Det här citatet visar utestängning från gemenskapen genom att gruppen öppet genom gester 

visar att hon är utanför. 

Dää, ja det var i, när hon, vi har ju grupprum så kan man se in till klassrummet och då, en 

del tjejer sitter ju där väldigt ofta, de satt väl där och pratade om henne och liksom kolla och 

skratta och peka på henne och så där.56 

 

Citatet nedan visar hur elev känner sig kränkt av lärarens ignorering, han känner sig misstrodd 

och inte tagen på allvar. 

Om dom [lärarna] hör själva, men det verkar som om när vi berättar det, det är som att dom 

inte tar det på riktigt allvar eftersom vi är barn. Vi kanske inte ser det som verkligen har hänt, 

vi kanske lägger till någonting eller tar bort någonting./…/det var flera stycken som var 

tvungna att berätta och det är också lite svårt när lärarna inte ser för att det är då dom tror, 

det är som att dom tror inte att vi säger det här riktigt som är sant.57 

 

 

                                            
56 Intervju A:5 
57 Intervju J:1 
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Gemensamt för utsagorna i denna kategori är att eleverna känner sig uteslutna och inte tagna 

på allvar. Skillnaden här är att det vid utfrysning handlar om att eleven känner sig utesluten 

från kamrater medan det vid ignorering kan vara både kamrater och lärare som utesluter 

eleven. 

 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet i vår undersökning visade att elever uppfattar kränkande handling som intrång, som 

nedvärdering och som uteslutning. Eleverna uppger en mängd olika företeelser och orsaker till 

hur och varför kränkningar sker och de säger också att det är den avvikande och annorlunda 

som löper störst risk att utsättas för kränkningar i skolan, alltså den som inte följer rådande 

normer. Eleverna uppger i intervjuerna att de flesta kränkningarna sker när inte vuxna är 

närvarande och detta är också något som framkommit i Skolverkets studie Kränkande 

handlingar och informella miljöer och även i den amerikanska studien ”Boys call me cow”.58 

 

När det gäller kränkning som intrång uppfattar eleverna det som kränkande när andra personer 

träder över gränsen till elevens personliga zon och därmed inte respekterar elevens integritet. 

Kränkningen kan ske genom fysisk beröring av olika slag som till exempel vid slagsmål. 

Detta sker oftast mellan pojkar, men också flickor har i våra intervjuer berättat om att de varit 

inblandade i slagsmål. Sådana här kränkningar kan ofta börja som skämt men lätt övergå till 

allvar och det är inte alltid som de inblandade uppfattar situationen på samma sätt, gränsen är 

flytande. Integriteten kan också kränkas genom att eleven får föremål slängt på sig. Även 

populära elever utsätts för kränkningar, en elev uppgav i en av våra intervjuer att han utsatts 

för vandalisering och ansåg att skälet var avundssjuka från andra elever som inte var lika 

populära som honom. I rapporten Kränkningar i skolan har det också framkommit att sådana 

kränkningar sker i det dolda och ofta utförs av personer med lägre social status som genom 

sådana handlingar hoppas få en högre status i sin grupp.59 Vissa elever har uppgett att de låter 

bli att säga ifrån då de utsätts för kränkande handling, de använder istället en annan strategi. 

De väljer att vänta ut förövaren eftersom de vet att förövaren förr eller senare tröttnar.  

                                            
58 Skolverket, Kränkande handlingar och informella miljöer – Elevperspektiv på skolans miljöer och sociala 
klimat. Charol Shakeshaft, Boys call me cow.  
59 Osbeck, Kränkningar i skola – Förekomst, form och sammanhang 
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Enligt eleverna gäller det att inte utmärka sig för mycket när det gäller utseende, beteende 

eller prestationer, då riskerar man att bli nedvärderad av andra elever. Både flickor och pojkar 

förväntas ha en viss stil. Pojkar ska vara starka och absolut inte uppträda feminint då de 

riskerar att bli betraktade som homosexuella, vilket anses negativt. Flickorna förväntas vara 

’snygga’ och ’fräscha’ för att passa in och undvika nedvärdering. I både Kränkningar i skolan  

och ”Boys call me cow” har det framkommit att det hos många pojkar råder homofobi, det 

finns hos dem en rädsla för att bli betraktad som homosexuell vilket påverkar deras beteende i 

negativ riktning.60 Osbeck, Holm och Wernersson har också i sin forskning sett att flickorna 

ska vara sminkade, ha moderiktiga kläder och vara välfriserade annars riskerar de att av 

pojkarna få nedvärderande kommentarer.61 Vi har i våra intervjuer sett att elever upplever sig 

bli kränkta av sina klasskamrater för att besitta exemplariska kunskaper i skolämnen eller  

andra ämnen. Att Jantelagen råder i skolan bekräftas också i Kränkningar i skolan och i”Peer 

Harassment, School Connectedness and Academic Achievment”, ’man ska inte tro att man är 

något’.62 Samtidigt är det inte heller populärt att ha bristfälliga kunskaper, då riskerar eleven 

att bli nedvärderad och hånad på grund av det. Elevens etnicitet eller föräldrars leverne har 

också i vår undersökning visat sig kunna vara en orsak till nedvärdering. Att elever uppfattar 

sig bli kränkta för sin etnicitet har också uppmärksammats i rapporten Kränkningar i skolan.63 

Vi har däremot i tidigare forskning inte funnit att elever uppfattat sig bli nedvärderade på 

grund av frågor från andra om föräldrars leverne. En av våra informanter uppgav dock att han 

upplevde det som väldigt kränkande och nedvärderande när klasskamrater ifrågasätter 

föräldrars leverne, detta gäller särskilt om föräldrarna har problem, som till exempel 

missbruk. 

 

Uteslutning ses av de flesta elever i våra intervjuer som ett typiskt tjejproblem och uppfattas 
som allvarligt. Detta stämmer också med resultat i tidigare forskning. Dessa kränkningar 
yttrar sig genom att elever stänger ute någon från gemenskapen med handlingar som får den 
enskilde eleven att känna sig utanför. I en av Skolverkets rapporter beskriver de det som att 
några flickor sätter upp ett osynligt stängsel runt sig där inte någon oönskad person har 

                                            
60 Osbeck. Kränkningar i skolan – Förekomst, former och sammanhang och Shakeshaft, “Boys call me cow”. 
61 Osbeck. Kränkningar i skolan – Förekomst, former och sammanhang. 
62 Osbeck. Kränkningar i skolan – Förekomst, former och sammanhang och Eisenberg, ”Peer Harassment, 
School Connectedness and Academic Achievement”. 
63 Osbeck. Kränkningar i skolan – Förekomst, former och sammanhang. 
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tillträde.64 Sådana här kränkningar anses av en elev som svåra att åtgärda eftersom de ofta 
sker i det fördolda. Svek från kamrater och brutna löften uppfattas av flera elever i våra 
intervjuer som allvarligt. I deras berättelser har det handlat om att elever blivit bortvalda och 
lämnade ensamma trots överenskommelse med andra, vilket ger en känsla av uteslutning. 
Flera elever anser sig bli ignorerade av andra elever eller vuxna vilket ger en känsla av att inte 
räknas, att vara utesluten. Några elever i vår undersökning har uppgett att lärare inte tagit dem 
på allvar när de uppsökt dem och efterfrågat hjälp. Att elever undviker att ta kontakt med 
lärare eftersom de ändå inte anser sig få någon hjälp är också något som nämns i rapporten 
Kränkningar i skolan.65  
 
 

Elevers uppfattningar av åtgärd vid kränkning 
Vi kunde urskilja tre olika kategorier vid vår analys av intervjumaterialet. 

Beskrivningskategorierna blev: 

• Åtgärd som tillsägning 

• Åtgärd som delegering 

• Åtgärd som ignorering 

 

Utfallsrummet i kategorierna illustreras med hjälp av nedanstående schema. 

 

 

Ignorering 

Elever uppfattar åtgärder som… 

Delegering 

Lärare Elev FöräldrarLärare Rektor

Tillsägning 
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Åtgärd som tillsägning 
I den här kategorin uppfattar eleverna åtgärden som en omedelbar tillsägning från lärare eller 

elev i samband med att kränkningen sker. Tillsägelse från lärare kan uppfattas som rejäl 

utskällning men också vara av mildare art beroende på lärare och situation. När det gäller att 

elev säger till handlar det till största del om elever som är utsedda till trivselombud. Dessa 

elever är utvalda och har bland annat som uppdrag att ’hålla koll’ på eleverna i skolan och i 

vissa fall även ingripa. 

 

Detta citat visar på tillsägelse från lärare till elever. 

Jaa, på plats då liksom. Nej, vänta nu få se här. Nej, första gången får de liksom en varning 

de säger åt dem att: Så där ska du inte säga, det vet du mycket väl, och så där. 66 

 

Citatet nedan är exempel på när en flicka som är trivselombud säger till några pojkar som 
bråkar. 
De lägger väl av och så, sen kanske de börjar tjafsa med oss då är det ju liksom bara att säga 

till och säga att de är larviga och håller på, liksom, det gäller bara att våga säga till och 

bredvid kolla på. Men de brukar lägga av då, när man säger till.67  

 

Det som är gemensamt för denna kategoris utsagor är att åtgärden sker genom tillsägning, 

skillnaden är att tillsägningen kan ske från lärare eller elev.  

 

 

Åtgärd som delegering 
Den här kategorin handlar om att eleverna uppfattar åtgärden som delegering. Åtgärden vidtas 

efter att tillsägelse från lärare till elev inte hjälpt utan läraren finner sig tvungen att delegera 

vidare till annan person. Delegeringen kan ske från lärare till föräldrar, då föräldrarna 

förväntas att ta tag i problemet och diskutera med sina barn. Lärarna kan också delegera 

vidare till rektorn om de inte själva kan lösa bekymret. Detta uppfattas av elever som en 

kraftigt överdriven åtgärd, då de hellre ser att lärarna tar hand om problemet. Delegeringen till 

rektorn kan enligt eleverna leda till kraftigare åtgärder som polisanmälan eller avstängning av 

                                            
66 Intervju A:3 
67 Intervju A:5 
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elev. Polisanmälan vidtas enligt eleverna när inte tillsägelse hjälpt eller vid upprepade 

allvarliga kränkningar som till exempel trakasserier av olika slag. Denna åtgärd anses av 

eleverna som befogad och nödvändig ibland för att få till en attitydförändring och de menar 

att elever är väl medvetna om vilka handlingar som kan leda till polisanmälan. Att stänga av 

elev från undervisningen uppfattas av eleverna som skolans sista utväg när varken tillsägelser 

från lärare eller föräldrakontakt hjälper. Avstängning anses av eleverna endast vidtas vid 

allvarliga fall. Även trivselombuden delegerar vidare till lärarna. De har som uppgift att 

rapportera alla händelser som de ser till lärare, så att de får ta vid. Denna rapportering från 

elev till lärare sker ofta på planerade möten på skolan.  

 

Det första citatet visar på delegering från lärare till föräldrar när inte lärarens tillsägelse hjälpt. 

Och sen så, jag tror att de frågar varför [lång paus] jaa och sen så jag vet inte om mot de 

slutet om det nu skulle hända igen så säger de så här att då får de ringa till föräldrarna eller 

något sådant där och prata och då får föräldrarna fråga varför de gör det.68 

 

Citatet nedan exemplifierar hur lärare efter verkningslös tillsägelse kan delegera vidare till 

föräldrar och senare även till rektor som då kan vidta kraftigare åtgärd som avstängning av 

elev. 

Det beror på hur allvarligt det är. Om det inte är sådär jätteallvarligt pratar dom med den 

som kränker och den som blir kränkt. Sen om det fortsätter och inte slutar och blir 

allvarligare så tar dom kontakt med föräldrarna. Så kan det bli så att man blir förbjuden att 

gå här på skolan.69 

 

Det tredje citatet visar rapportering från trivselombud till lärare. 

Vi har ju, det är ju jag och så den andra killen, vi har, trivselombud är ju vi, det är sådana 

som ska se till så att alla trivs och jaa, vi jobbar mot mobbning då, för att lärarna har ju 

väldigt svårt för att komma ner och se vad som händer med eleverna och så. Så då har vi tagit 

några elever som är jaa, har koll på, för vi ser ju ofta mer saker än vad lärarna ser. Som i 

                                            
68 Intervju A:7 
69 Intervju J:4 
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kafeterian och så, det är ju inte så många lärare som är där. Och då är ju liksom vi där så vi 

ser vad som händer och så. Och sen rapporterar vi det till lärarna.70 

 

Gemensamt för utsagorna i denna kategori är att någon delegerar ansvaret vidare till någon 

annan. Det som skiljer utsagorna åt är vem som delegerar och vem mottagaren är, vilket beror 

på allvaret i händelsen. 

 

 

Åtgärd som ignorering 
I denna kategori uppfattar eleverna åtgärden från skola och lärare som ignorering, alltså ingen 

åtgärd alls vidtas. Orsak till att lärare väljer att inte ingripa när de ser eller får vetskap om att 

kränkning sker uppfattar eleverna bero på att lärarna inte bryr sig eller inte vågar ingripa. 

 

Citatet visar exempel på när lärare av elev får information om slagsmål men väljer att inte 

ingripa, vilket av eleven uppfattas som att lärarna inte bryr sig. 

Det var flera gånger det blev slagsmål ute där och då var det aldrig nån där, så då fick ju vi 

försöka gå emellan och så där. Dom satt ju bara uppe och snacka på sitt personalrum och så. 

Man kunde springa upp till personalrummet och knacka på och säga: Hallå, det är slagsmål 

där ute. Och dom sa: Vi kommer snart. Så kom dom inte på hela rasten.71  

 

Nedanstående citat visar att elev uppfattar läraren som rädd för att ingripa och därför istället 

väljer att inte säga eller göra något. 

Fast om han hört skulle han inte reagerat. /…/ Jag tror inte han skulle våga säga nåt heller.72 

 

Utsagorna i denna kategori har gemensamt att ingen åtgärd vidtas. Skillnaden är elevernas 

uppfattning om varför ingen åtgärd sker, de förmodar att det beror på rädsla eller ovilja att 

ingripa.  

 

 

                                            
70 Intervju A:1 
71 Intervju J:2 
72 Intervju J:4 
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Resultatdiskussion 
De flesta kränkningar uppfattar eleverna åtgärdas med tillsägning från lärare när denne ser 

förolämpningen. I Kränkningar i skolan har det framkommit att vissa lärare reagerar 

självmant då kränkning sker medan andra verkar oberörda eller avtrubbade då det gäller 

språkbruket elever emellan. Vidare står det att läraren till och med kan stödja den kränkande 

handlingen, vad som är avgörande för om läraren säger till är vilken lärare det är.73 Även i 

våra intervjuer har det framkommit att vissa lärare har mer kontroll än andra, en elev uttrycker 

att det är lugnare då klassläraren har klassen, eleven själv tror att det har att göra med lärarens 

närmre kontakt med föräldrarna, via utvecklingssamtalen. Tillsägningen kan också komma 

från elev, då ofta elev som är utsedd till trivselombud. Läraren kan också genom rapportering 

från elever, oftast trivselombuden få vetskap om kränkning och då i efterhand samtala med de 

inblandade. Trivselombuden fungerar som lärarnas ögon när de inte är med, som exempelvis 

på raster. Dessa trivselombud har ett stort ansvar eftersom de ska iaktta, även ingripa vid 

mindre händelser och sedan rapportera till lärarna som då förväntas vidta vidare åtgärder. 

Vissa trivselombud har dock en uppfattning av att det efter denna rapportering inte händer 

något, det känns meningslöst eftersom skolan inte vidtar några åtgärder. Detta är kritik som 

också Skolverket riktat efter tillsyn, att skolorna inte tar signaler om kränkande behandling på 

allvar.74 Rapporteringen kan av några trivselombud uppfattas som problematisk eftersom de  

inte får rapportera vidare utan den inblandade elevens medgivande. Detta ger trivselombudet 

ett etiskt dilemma, hur mycket och vad ska eleven rapportera vidare till lärarna. Ett 

trivselombud uppger också att han känner oro för att ingripa eftersom det då finns en risk för 

att han själv blir utsatt. 

 

Om läraren inte lyckas reda ut oegentligheterna kan denne rapportera vidare till föräldrar eller 

rektor som då förväntas vidta andra åtgärder för att nå en lösning. Att rapportera till 

föräldrarna nämner även eleverna i Värdegrundsrapporten som en vidare åtgärd, de eleverna 

anser likt våra informanter att föräldrarna är de som verkligen kan få till en attitydförändring. 

Det finns också motsatta åsikter i Skolverkets rapport, nämligen att föräldrakontakt inte 

hjälper eftersom föräldrar skulle försvara sina barn.75 Att det skulle vara verkningslöst även  

                                            
73 Osbeck. Kränkningar i skolan – Förekomst, former och sammanhang 
74 Skolverket. Tillsyn av kränkande behandling. 
75 Osbeck. Kränkningar i skolan – Förekomst, former och sammanhang. 
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vid föräldrakontakt är också något som en elev i våra intervjuer talar om, han menar att det 

inte händer något trots att föräldrarna är medvetna om elevernas handlande i skolan. Vid 

allvarligare form av kränkning eller om handlingen upprepas kan skolan göra en anmälan till 

polismyndigheten. Detta kan av eleverna tyckas allvarligt men ibland nödvändigt. En åtgärd 

som skolan vidtar som en sista åtgärd om problemet inte kan lösas är att stänga av eleven från 

skolan. Skolverket påpekar vikten av att skolorna måste följa upp och utvärdera sina insatser 

för att försäkra sig om att de fungerar och att kränkningarna upphör.76 

 

Det har också framkommit i våra intervjuer att vissa lärare inte ingriper vid kränkande 

handlingar, utan ignorerar dem. Eleverna menar att orsaken till denna ignorering är att läraren 

inte vågar ingripa eller att de helt enkelt inte bryr sig. Eleverna har en känsla av att lärarna 

ibland varken ser eller hör. Många elever efterfrågar fler vuxna under framförallt raster, men 

de förmodar att lärarna inte har tid och förmodar att de har annat att göra än att vara ute bland 

eleverna på rasterna. Eleverna tycker att lärarna mest sitter på lärarrummet och dricker kaffe, 

en elev uttrycker att lärare endast kommer ut då de ska röka. I rapporten Kränkningar i skolan 

kan vi också se att elever efterfrågar fler vuxna i framförallt korridorer och uppehållsrum 

eftersom det är där de flesta kränkningar sker.77 De flesta elever i våra intervjuer upplever att 

skolans åtgärder är bristfälliga och att de åtgärder som vidtas endast hjälper för stunden. De 

upplever att det råder brister i skolornas handlande när kränkning sker. Hälften av skolorna i 

Skolverkets tillsyn har kritiserats för att inte ha utrett misstankar eller påståenden om 

kränkande behandling. En orsak till det förmodas vara att skolornas handlingsplaner endast 

utgår från mobbning istället för kränkningar av alla slag.78 

 

 

Sammanfattande diskussion 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att elever uppfattar kränkning som intrång, uteslutning 

och ignorering. Hur eleven uppfattar kränkningen beror troligtvis bland annat på vilken 

relation offer och förövaren har till varandra men även kränkningens art. Kränkningar handlar 

om att överträda någons gräns. Viktigt i detta sammanhang är att det är den kränkta själv som 

                                            
76 Skolverket. Tillsyn av kränkande behandling. 
77 Osbeck. Kränkningar i skolan – Förekomst, former och sammanhang. 
78 Skolverket. Tillsyn av kränkande behandling. 
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har tolkningsföreträde, det är endast den utsatta som kan avgöra om det är kränkning eller 

inte. Vi anser att läraren därför har ett stort ansvar att faktiskt lyssna på den utsattes situation 

och berättelse när kränkning skett. Skolan ska vila på en demokratisk värdegrund och den är 

inte förenlig med kränkande handlingar, all skolpersonal är förbunden att verka för ett 

demokratiskt klimat.79 Vi förmodar att det krävs mycket av eleverna för att kunna leva upp till 

både skolans och elevernas normer och regler vilket det förväntas att eleven gör. Vi har i 

intervjuerna sett att eleverna är medvetna om att de påverkas av kränkningar som de utsätts 

för. De menar att det påverkar deras självbild negativt, de börjar fundera över sitt utseende 

och beteende, de börjar tro på det som sägs om dem. En slutsats av detta är att avgörande för 

hur en kränkning uppfattas av eleven är vem som utför den och kränkningens art, vilken 

social status de har gentemot varandra är också väsentligt.  

 

När det gäller elevers uppfattning av åtgärder då kränkning sker har vi kommit fram till att 

eleverna uppfattar åtgärden som tillsägning, delegering och ignorering. Vi har i 

undersökningen sett att ett stort ansvar vilar hos de utvalda trivselombuden när det gäller 

tillsägning och delegering. Skolan har lagt över ett stort ansvar på dessa elever och det har 

också i intervjuerna framkommit att de upplever uppdraget som tungt och ibland även 

meningslöst. Elevernas känsla av meningslöshet är grundad i att de anser att det efter deras 

avrapportering inte vidtas vidare åtgärder från skolans sida. Vi anser detta som allvarligt 

eftersom skolpersonalen förmodligen har gått i täten och bjudit in eleverna till medverkan i 

sådana projekt. En förutsättning för att det ska lyckas är väl då att skolan också tar det på 

allvar och vidtar lämpliga åtgärder efter trivselombudens avrapportering. Vår slutsats här blir 

att det är viktigt att skolorna har noggrant utarbetade handlingsplaner som gäller all slags 

kränkning och inte enbart mobbning. Det ska vara tydligt för personalen vilka åtgärder som 

ska vidtas då kränkning skett. Viktigt är också att all personal konsekvent följer det 

överenskomna. 

 

En önskan hos eleverna om fler vuxna ute på rasterna har framkommit, detta skulle förhindra 

vissa kränkningar eftersom de oftast sker där inte vuxna närvarar. Vi förmodar att fler vuxna 

ute skulle medföra att eleverna vågar säga ifrån mer när de vet att det finns vuxna i närheten 

som skyddar dom. Det måste av eleven uppfattas som väldigt nedvärderande att vara måltavla 

                                            
79 www.skolverket.se/styr/skollag/index.shtml 
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för kränkning och att inte heller våga försvara sig. En förutsättning för ett tryggt klimat på 

skolan är givetvis att de vuxna reagerar och agerar när kränkning sker och inte som flera 

elever uppger ignorerar kränkning. Om den vuxne inte agerar legitimerar han handlingen och 

den utsatte blir dubbelt kränkt. Vi menar att de vuxnas agerande i skolan är viktigt eftersom 

de är normsättare, de vuxna ska vara goda förebilder för eleverna och genom sitt handlande 

visa vilka regler som gäller. Vi inser att det för lärare kan vara svårt att avgöra om en handling 

mellan elever är skämt eller allvar. Vi anser därför att det är viktigt att läraren alltid när han 

ser något som kan uppfattas som kränkning reagerar och agerar på lämpligt sätt, för att 

förvissa sig om att ingen blir kränkt. Flertalet av våra elever har uttryckt en önskan om att de 

vuxna i skolan ska ta sitt ansvar och agera som vuxna. Här drar vi den slutsatsen att tydliga 

vuxna som vistas ute bland eleverna skulle kunna minska antalet kränkningar.  

 

Ett intressant resultat som framkom i vår undersökning, som vi inte sett i den tidigare 

forskningen är att elever kan uppfatta det som väldigt kränkande när andra elever frågar om 

föräldrarnas leverne. Det gäller då främst när föräldrarna inte av andra elever anses ha en 

ansedd livsstil eller problem av något slag. Kränkningen ligger i de närgångna frågorna som 

eleven utsätts för och förväntas svara på. Eleven får då stå till svars för föräldrarnas val, vilket 

av eleven uppfattas som nedvärderande. 

 

Vi har under arbetets gång upptäckt att det finns fler områden vi skulle vilja veta mer om. 

Våra förslag till fortsatt forskning blir följande. 

• Undersöka och jämföra skolor som har handlingsplaner som definierar kränkning som ett 

vidare begrepp med skolor som definierar kränkning som enbart mobbning för att se om 

eleverna upplever klimatet på skolan på skilda sätt. 

• Undersöka elevers uppfattningar av kränkningar från vuxna i skolan, förekomst och form. 

• Undersöka elevers åsikter om hur man kan förbättra klimatet i skolan och hur de anser att 

det förebyggande och åtgärdande arbetet ska ske. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Presentera sig själv och arbetet. Förklara att kränkningar kan vara något som gör att man kan 
känna sig ledsen, arg, rädd, sårad, orolig mm. Det är olika från person till person vad man 
känner sig kränkt av. Det finns inga fel eller rätt svar, varje svar är unikt. Undersökningar om 
vilket sorts kränkningar och hur ofta de sker har gjorts, vi är mer intresserade av hur elever 
uppfattar kränkningen när den sker. Vi vill samla på elevers berättelser av kränkningar. Jag 
kommer att spela in på band, men ingen annan än jag kommer att lyssna på detta. Inga namn 
kommer att finnas med i arbetet, inte heller din klass eller skolans namn. Intervjun är helt 
frivillig och kan avbrytas om så önskas. Det är värdefullt att du ställer upp på den här 
intervjun. När bandinspelning påbörjats informerar vi om informantens skolår och kön.  
 
TEMA HUVUDFRÅGA UNDERFRÅGOR  TÄNKVÄRT 
Uppfattning av 
begreppet kränkning 
 

Vad är kränkning för 
dig? 

 Bemötande. 
Berätta mer. 
Hur menar du? 
Fler exempel? 

Erfarenhet av 
kränkning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du några 
erfarenheter av 
kränkningar i skolan 
där du eller någon 
annan varit utsatt? 
 
Uppfattade du 
kränkningen/ar på 
samma sätt när du var 
yngre? 
Tror du att du 
kommer att uppfatta 
kränkningar på 
samma sätt när du blir 
äldre? 

När hände det? 
Vilken /vilka? 
Hur kändes det? 
Vad hände? 
Vart hände det? 
Vem kränkte? 
Elev/vuxen? 
Känd/okänd? 
Hur kändes det? 
Hur ofta händer det? 
Vilken kränkning är 
värst? 
 

Olika händelser? 
Berätta mer! 

Uppfattning om 
åtgärder när 
kränkning sker i 
skolan 
 
 

Tycker du att skolan 
åtgärdar kränkningar?

Hur? 
Är du nöjd med det? 
Ser vuxna när 
kränkning sker? 
Vad gör de då? 

Ev. återkoppling till 
erfarenhet. Du sa 
förut att…. 

Uppfattning om 
förebyggande 
åtgärder i skolan  

Tycker du att skolan 
förebygger 
kränkningar? 

Hur? 
Tycker du att det är 
viktigt? Varför? 

 

 
Informera om BRIS telefonnummer ifall intervjun har väckt upp känslor som gör att eleven 
har behov av att prata med någon.  
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Bilaga 2 Intervjuförfrågan 
 
Jag heter …………………..……..och utbildar mig till grundskollärare vid Campus 
Norrköping. 
 
Jag läser nu sista terminen och då ingår att skriva ett examensarbete. 
Mitt examensarbete ska handla om kränkningar. Jag vill ta reda på så mycket som 
möjligt om hur elever uppfattar kränkningar och vad de tänker om kränkningar.  
 
Kränkningar kan vara något som gör att man känner sig ledsen, arg, rädd, sårad, 
orolig mm. Det är olika från person till person vad man känner sig kränkt av. 
 
Jag kommer att spela in på band, men ingen annan än jag kommer att lyssna på 
detta. Ditt namn kommer inte att finnas med någonstans, inte heller din klass eller 
skolans namn.  
 
Det finns inga fel eller rätt svar, varje svar är unikt. 
För mig är det värdefullt att Du ställer upp på den här intervjun. 
 
 
 
Tillåtelse från förälder att intervjua eleven. 
 
 
…………………………………………………. 
Förälderns underskrift 
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